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ÄLVÄNGEN. Vårdcen-
tralernas plats i Västra 
Götalandsregionen ska 
bli tydligare med ett 
nytt begrepp – Närhäl-
san. 

Detta är resultatet av 
att primärvården behö-
ver en egen profi l.

Namnbytet fi rades på 
måndagsmorgonen med 
tårtkalas på enheterna 
i Älvängen och i Skepp-
landa.

Regionstyrelsen har fattat 
beslut om namnbytet på 
Västra Götalandsregionen 
egna vårdcentraler. Vårdva-
let, VG Primärvård och en 
omorganisation av verksam-
heten har gjort att behovet 
av en egen och tydlig profil 
för Västra Götalandsregio-
nens primärvård har ökat. 
Detta beror på, att när Västra 
Götalandsregionens egen 
primärvårdsorganisation 
blev konkurrensutsatt i och 
med vårdvalsmodellen VG 
Primärvård, så uppstod ett 
behov av ett tydligare varu-
märke för verksamheten. Ett 
förslag om nytt namn aktua-
liserades i och med att fem 
primärvårdsförvaltningar 

blev en vid årsskiftet.
– Vi ville fira namnbytet på 

ett enkelt sätt och då tyckte 
vi det var passande att bjuda 
våra besökare på kaffe och 
tårta, säger Eva Herlenius, 
verksamhetschef Närhälsan 
Älvängen/Skepplanda.

JONAS ANDERSSON

Camilla och sonen Elias be-
sökte Närhälsan i Älvängen 
och lät sig väl smaka av den 
tårta som bjöds.

Primärvården blev Närhäl-
san i måndags. Susanne Jo-
hannesson (t v) hade bakat 
tårta dagen till ära och hade 
hjälp vid serveringsbordet 
av Marianne Kangas.

Namnbyte fi rades med tårtkalas

HÅLANDA. Popcorn, 
sockervadd och godis 
mitt på blanka förmid-
dagen.

Är det pyjamasparty 
så är det!

Feststämningen var 
på topp när Barnkul-
lens förskola fi rade i 
torsdags.

Eleverna på Barnkullens för-
skola hade verkligen gjort 
sig förtjänta av torsdagens 
kalas. Ett par dagar innan 
hade barnen hjälpts åt med 
att samla skräp i närområdet. 
Flera påsar fick man ihop.

– Jag hittade en järnbit, 
berättar Erik, 6 år.

– Och jag plockade upp en 
gammal trasa och en metall-
bit, poängterar Malin, 4 år.

S k r ä p p l o c k a r d a g e n 
utgjorde ett inslag i Håll 
Sverige Rent som Barnkul-
lens förskola är anslutna till.

– Sedan kom en sopbil och 
hämtade allt skräp, så nu är 
det fint i naturen igen, kon-
staterar Erik.

Torsdagens pyjamasparty 
bjöd på idel glada miner. 
Efter den inledande sångst-
unden dukades det upp med 
godis, popcorn och dricka. 
Lite längre bort doftade det 
gott från den maskin där det 

tillverkades sockervadd.
Fler spännande saker är 

att vänta i vår. Snart åker 
alla barn och pedagoger från 
Barnkullens förskola med 
buss till Innovatum i Troll-
hättan. Den 15 maj stundar 
studiebesök på GöteborgsO-
peran och den 23 maj arrang-
eras det cirkusföreställning i 
Hålanda.

– Till cirkusavslutningen 
får varje barn bjuda in två 
vuxna. Cirkusen är ett årli-
gen återkommande arrang-
emang som är väldigt upp-
skattad, avslutar lärare Per-
nilla Olsson.

Partystämning på Barnkullens förskola

Olle passade på att ta för sig 
av godiset som bjöds.

Rebecka hade med sig sin 
nallebjörn till partyt.
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EXTRA EXTRA SÖNDAGSÖPPET 
11.00-14.00

KUNGS ROSENDAL
3-vxl fotbroms, godkänt lås, korg, 
kjolskydd, belysning,
färger blå eller svart.
Rek. pris 3995:-
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SJÖSALA
16” fl ick med korg,
monterad och körklar,
från ca 110cm lång.
Rek. pris 1895:-

Se fl er kampanjpriser på www.alvangenscykel.se
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VI HAR KÖPARNA

Dags att flytta ut?
Vi har många som 

vill flytta in.

Fr vänster: Danijela Todorovic – mäklarassistent, Lars-Erik Eriksson – mäklare/franchisetagare,
Marie Engström – mäklare, Monica Carlsson - mäklare, Sebastian Krigholm – mäklare,  

Daniel Eriksson – mäklare/butikschef, Nadia Largo Westin - mäklare

www.svenskfast.se

Gäller t o m 21 april 2013, med reservation för slutförsäljning

Öppettider: mån-fre 9.30-19.00 
lördag 9.30-15.00, söndag 11.00-15.00

TRÄDGÅRDSVECKA 

–  Dags att 
gödsla 
Algomin

10-Pack Pensé 

29:-

Pelargonia 

4 för 100:-

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se


